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Program II Ogólnopolskiej Konferencji Karnoprocesowej  

„Proces karny a Konstytucja” 

Wisła,15-17 marca 2013 r. 

  

 
Dzień I 

piątek, 15 marca 2013 r. 

 
15.00 – wyjazd autokaru z Krakowa 

18.00 – zakwaterowanie uczestników 

19.00-20.00 – kolacja 

 
Dzień II 

sobota, 16 marca 2013 r. 

 
8.00-8.45 – śniadanie  

9.00 – otwarcie konferencji 

9.15-9.45 – sala A 

 dr Damian Gil – Sprzeciwy a konstytucyjna zasada kontroli orzeczeń 

 mgr Agnieszka Sobecka – Kilka uwag na temat zgodności uprawnień zatrzymanego 

ze standardem konwencyjnym i konstytucyjnym 

 mgr Ariel Falkiewicz – Raz jeszcze o potrzebie nowelizacji art. 55 Konstytucji (w 

świetle sprawy Melloni i zmian związanych z wejściem w życie TL) 

9.45-10.00 – przerwa na kawę 

10.00-10.40 (po 10 minut na prezentację zasadniczych tez każdego referatu) 

 Panel I – sala A (dr hab. Jerzy Skorupka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego) 

 Wojciech Steppa – Prokuratura w konstytucji 

 apl. adw. Piotr Misztal – Instytucja tymczasowego aresztowania w świetle 

art. 31 Konstytucji RP 

 mgr Aleksandra Beni – Czas trwania tymczasowego aresztowania 

 apl. adw. Barbara Dziadek – Podsłuch procesowy jako instytucja ingerująca 

w sferę praw i wolności obywatelskich 
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 Panel II – sala B (dr hab. Andrzej Światłowski, Uniwersytet Jagielloński) 

 mgr Karolina Wieczorek – Wybrane problemy udziału czynnika 

społecznego w orzekaniu w procesie karnym w świetle Konstytucji RP 

 Mateusz Filipczak, Hubert Kleszowski – Delegacja właściwości miejscowej 

sądu na podstawie art. 37 k.p.k. a instytucja wyłączenia sędziego 

 Paweł Jan Słowik - Konsekwencje konstytucyjnego unormowania zasady 

domniemania niewinności w odniesieniu do odpowiedzialności podmiotu 

zbiorowego za czyn zabroniony od groźbą kary 

 Panel III – sala C (dr hab. Barbara Nita, prof. Uczelni Łazarskiego)  

 mgr Jakub Ławicki – Instytucja ekstradycji w kontekście art. 55 Konstytucji 

RP 

 mgr Maciej Benderski – Konstytucyjny zakaz ekstradycji obywateli polskich 

a współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym 

 mgr Ewelina Kusowska – Realizacja prawa stron do inicjatywy dowodowej 

jako przejaw sprawiedliwości proceduralnej 

10.45-11.45 – dyskusja 

11.45-17.15 – czas wolny  

17.15-18.00 (po 10 minut na prezentację zasadniczych tez każdego referatu) 

 Panel IV – sala A (dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu) 

 mgr Joanna Pawlik-Czyniewska – Konstytucyjne i procesowe ochrona 

dziecka- świadka w postępowaniu karnym  

 mgr Katarzyna Miszograj – Prawa dziecka w postępowaniu karnym 

 mgr Jan Karol Szczepański – Konstytucja RP a wpływ wszczęcia 

postępowania karnoskarbowego na przedawnienie zobowiązania 

podatkowego 

 apl. adw. Michał Jerzy Skorupka – Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Skarbu Państwa za  bezprawne tymczasowe aresztowanie, a 

odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe 

aresztowanie 

 Panel V – sala B (Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński) 

 apl. radc. Aneta Makowiec – Zagadnienia konstytucyjne europejskiego 

nakazu aresztowania w Polsce 
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 mgr Paweł Nowak – Zasady porozumiewania się zatrzymanego z 

adwokatem oraz tymczasowo aresztowanego z obrońcą w kodeksie 

postępowania karnego w aspekcie konstytucyjnym oraz 

prawnomiędzynarodowym 

 mgr Magdalena Wardas – Konflikt pomiędzy prawem do obrony a ochroną 

dobrego imienia osób trzecich. Gdzie jest granica? 

 mgr Małgorzata Gorczyńska-Rolka – Prawo zatrzymanego tymczasowo 

aresztowanego do swobodnego kontaktowania się z obrońcą jako forma 

realizacji prawa do obrony 

 Panel VI – sala C (dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego) 

 mgr Anna Drozd – O sądowej kontroli powtórnego postanowienia 

o zaniechaniu ścigania przez pryzmat gwarancji konstytucyjnych  – uwagi na 

przedpolu skargi subsydiarnej 

 Paweł Tobiczyk – Prawne możliwości ustalenia tożsamości sprawcy 

naruszającego prawo na forum internetowym a prawo do prywatności i 

anonimowości. Perspektywa karnoprocesowa 

 mgr Magdalena Błaszyk – Mediacja w postępowaniu karnym na tle zasad 

procesu karnego i zasad konstytucyjnych 

 mgr Martyna Kusak – Czynności operacyjno-rozpoznawcze a gwarancje 

konstytucyjne jednostki 

18.00-19.00 – dyskusja 

19.30 – ognisko  

 

Dzień III 

niedziela, 17 marca 2013 r. 
 

8.30-9.15 – śniadanie 

9.30-10.30 – podsumowanie obrad (po 10 minut na zwięzłe omówienie dyskusji w każdym z 

paneli) 

10.30-11.00 – przerwa na kawę  

11.00-13.00 – dyskusja 

13.00 – podsumowanie dyskusji i zamknięcie konferencji   

14.00 – obiad 

15.00 – wyjazd uczestników, odjazd autokaru do Krakowa   


